
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الفهم واالستيعاب المعيار
(4 ) 

التراكيب اللغوية  
 (4 ) 

 التعبير الكتابي
 (4 ) 

 اإلمالء المنظور
 (4 ) 

 اإلمالء اإلختباري
 (4 ) 

 المجموع
 (20  ) 

  الدرجة 
 

     

 

 السؤال األول : 
 أكتب الكلمة وضدها في الفراغ المناسب :  أ  ( 

 
 

 الخير كل الناس...........................  .1

 المعلم الطالب المتفوق بهدية ............................  .2

 أخوه ......    أخوه  ،   ويظمأ ..........     ...........لـ ... يجوع اتصف باإلثار فإنه  نم .3

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 ب ( أكمل الفراغات التالية : 

 ............مذكر مسلمة .......... .1

 مفرد شتالت ..................... .2

 مرادف كلمة يظمأ .................... .3

 ضد كلمة اإليثار ......................... .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني : 

اٌز ِعنْ  ثَاِر، فََسأََل َواِلَدهُ : َما َمْعنَتَْوقََّف فّوَّ يثَاِر يَا أَبِي َد قَِصٍة ُعْنَوانَُها اإْلِ  ؟ ى اإْلِ
 اْلَجْرَحى فِي اْلَمْعَرَكِة ! َما أَْكثَرَ 

 . اْمتَنََع قَِريبُهُ عْن ُشْرِب اْلَماءِ   
 : استخرج من النص

 ....................................................................................... ـ أسلوب إستفهام 1

 ـ أسلوب تعجب ......................................................................................... 2

 اسم علم   اسم معرفة  ألف لينة كلمة تحوي حرفا ً مضعف 
 .............................. 

 
............... ..................... ................. 

 الثالثة: الوحدة                                       الصف : الثالث اإلبتدائي  ............................................. االسم :

 20/3/1441لغتي                                                  التاريخ :  المادة                               الفصل الدراسي : األول

 َخصَّ  َعــمَّ  ع  بَ شْ يَ  ي وِ تَ رْ يَ 



 السؤال الثالث :  

 . الجمل اآلتية بطريقة أخرى  كتابة  أعيدُ أ ـ                     

 مجموعات ـ في اليوم التالي ، قسم المعلم التالميذ  1

................................................................................................................... 

 ـ في معركة اليرموك ، وقع ثالثة جرحى من المسلمين  2

................................................................................................................... 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 .مفردة أو أكثر من الجملة دون أن يتغير المعنى  أحذفُ ب ـ                   

 جاء رجل يبحث عن قريبه فوجد انه أحد الجرحى الثالثة ـ  1

................................................................................................................... 

 ـ تحولت ساحة المدرسة الى حديقة غناء  2

.................................................................................................................... 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الرابع : 

 مالء منظور ( إ)     أمامك  أكتب النص الذي

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 مالء اختباري إ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 



 

 

 


